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ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳ 

 

Հաստատվել է 

ԵՊԲՀ ռեկտորի 30.03.2012 թ. 

թիվ 42-Մ-2 հրամանով 

Ռեկտոր Դ.Հ. Դումանյան 

 

Ղեկավարվելով «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքով,  ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 

15-ի թիվ 1716-Ն որոշմամբ հաստատված «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 

պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպության (այսուհետ՝ Համալսարան) կանոնադրությամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ 

Կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ներում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգը 

հաստատելու և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 1997 թվականի մարտի 3-

ի թիվ 13-ՔՆ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1197-Ն հրամանը, 

ռեկտորատի 2012 թվականի թիվ 13 նիստի որոշումը 

Հաստատել 

Համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների 

ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպման և անցկացման հետևյալ կարգն ու 

կից ձևերը. 
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1. Ամփոփիչ ատեստավորման նպատակն է պարզել շրջանավարտի 

մասնագիտական մակարդակի համապատասխանությունը բարձրագույն 

կրթության պետական կրթական չափորոշչի պահանջներին: 

2. Ամփոփիչ ատեստավորումը ներառում է գիտելիքների, կարողութ-

յունների և հմտությունների ստուգման հետևյալ ձևերը`  

ա) ամփոփիչ քննություն (ընդհանուր բժշկության, ռազմաբժշկական, 

ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետներ),  

բ) մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն (հանրային առողջության և 

դեղագիտական ֆակուլտետներում): 

3. Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար, ըստ որակավորման 

աստիճանների, ամփոփիչ քննությունների և ավարտական աշխատանքների 

քանակը չպետք է գերազանցի 3-ը: Ըստ մասնագիտությունների սահմանվում են 

հետևյալ բաղադրիչները` 

 ա) 060100 - §Բուժական գործ¦ (Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ)՝ 

§Վիրաբուժական հիվանդություններ¦, §Ներքին հիվանդություններ¦, 

§Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա¦, §Մանկաբուժություն¦ (միայն բակալավրի 

որակավորման աստիճանի համար): 

 բ) 060100 - §Բուժական գործ¦ (Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ)՝ §Վիրաբու-

ժական հիվանդություններ¦, §Ներքին հիվանդություններ¦, §Ռազմական 

բժշկություն¦ (ռազմադաշտային վիրաբուժություն, ռազմադաշտային թերապիա, 

անձնակազմի բժշկական ապահովման կազմակերպում, բժշկական ծառայության 

կազմակերպում և մարտավարություն): 

 գ) 060100 - §Բուժական գործ¦ (Հանրային առողջության ֆակուլտետ)՝ §Հի-

գիենա և էկոլոգիա¦, §Համաճարակաբանություն¦, §Առողջապահության 

կազմակերպում և կառավարում¦: 

 դ) 060200 - §Ստոմատոլոգիա¦՝ §Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա¦, §Վիրա-

բուժական ստոմատոլոգիա և մանկական հասակի ստոմատոլոգիա¦ և §Օրթո-

պեդիկ ստոմատոլոգիա¦: 

 ե) 060300 - §Դեղագիտություն¦՝ §Դեղագործական տեխնոլոգիա և դեղագոր-

ծության կառավարում¦, §Կլինիկական դեղաբանություն և դեղագիտություն¦, 

§Դեղերի և դեղաբուսական հումքի անալիզ¦: 
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4. Ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացնելու նպատակով ռեկտորի 

հրամանով սահմանվում է քննությունների ժամանակացույց: 

5. Բակալավրիատի ամփոփիչ ատեստավորումն իրագործվում է սույն 

կարգով սահմանված բաղադրիչներով՝ միայն թեստային միջառարկայական 

քննությամբ: 

6. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ միջառարկայական 

թեստային քննություններն անցկացվում են համակարգչային եղանակով: 

7. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ միջառարկայական 

թեստային քննությունների համար յուրաքանչյուր ուսանողի թեստային փաթեթը 

պարունակում է 100 թեստ, որից դրական է համարվում 51 ճիշտ պատասխանը: 

8. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ միջառարկայական 

թեստային քննությունների համար յուրաքանչյուր ուսանողի թեստային փաթեթին 

պատասխանելու համար տրվում է 100 րոպե: 

9. Բակալավրիատի միջառարկայական թեստային քննության արդյունքում 

ստացված գնահատականն ամբողջացվում է: 

10. Մագիստրատուրայի ամփոփիչ միջառարկայական թեստային 

քննությունից անբավարար ստացած կամ քննությունը չհանձնած շրջանավարտին 

չի թույլատրվում մասնակցել առարկայական բանավոր բոլոր քննություններին: 

11. Թեստային քննությունից անբավարար ստացած կամ քննությունը 

չհանձնած շրջանավարտին տրվում է վերահանձնելու մեկ հնարավորություն:  

12. Վերահանձնումից հետո թեստային քննությունից անբավարար 

ստացած կամ քննությունը չհանձնած շրջանավարտին թույլատրվում է 

համակարգչային թեստային քննությունը վերահանձնել հաջորդ ուստարում: 

Նրանք քննությանը նախապատրաստվելու նպատակով կարող են հաճախել 

հաջորդ ուստարվա ապրիլ ամսից վճարովի հիմունքներով կազմակերպվող 

երկամսյա կամավոր դասընթացների: 

13. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը և առարկայական 

ամփոփիչ քննություններն անցկացվում են ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովի բաց նիստում՝ հանձնաժողովի կազմի երկու երրորդից ոչ պակաս 

անդամների ներկայության դեպքում: 
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14. Բացառությամբ հանրային առողջության ֆակուլտետի շրջանավարտ-

ների, մագիստրատուրայի ամփոփիչ քննությունը բաղկացած է 3 փուլից՝ 

ա) գործնական ունակությունների ստուգում (անցկացվում է 4 հարցից 

կազմված տոմսերով): Հանրային առողջության ֆակուլտետի շրջանավարտների 

համար այս փուլը բացակայում է:  

բ) թեստային միջառարկայական քննություն. թեստային փաթեթում հարցե-

րի քանակական փոխհարաբերությունը որոշվում է առարկաներին հատկացված 

կրեդիտներով: Յուրաքանչյուր ուսանողին առաջարկվող տարբերակն ունենում է 

հետևյալ կառուցվածքը` 50 % I կարգի, 25 % II կարգի, 25 % III կարգի թեստեր: 

գ) առարկայական բանավոր քննություններ. բանավոր քննությունների 

ժամանակ. 

- տոմսերում համապատասխան չափաբաժիններով (ելնելով ուսումնական 

ծրագրում տվյալ առարկայի կրեդիտներով հաշվարկված մասնաբաժնից) 

ընդգրկվում են երեք հարց և մեկ իրավիճակային խնդիր, 

- ուսանողն իրավունք ունի քննական տոմս վերցնել մեկ անգամ, որը փոխել չի 

կարելի, 

-  հանձնաժողովի անդամների լրացուցիչ կամ ուղղորդող հարցերը պետք է լինեն 

տոմսում զետեղված հարցերի շրջանակներում, 

-  շրջանավարտի գիտելիքների գնահատման մասին որոշումն ընդունվում է 

հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների 

միջին թվաբանականով: 

դ) Հանրային առողջության և դեղագիտական ֆակուլտետների ուսանող-

ները կարող են հանձնել բանավոր առարկայական քննություն կամ պաշտպանել 

մագիստրոսական թեզ`ըստ համալսարանում սահմանված կարգի: Այս դեպքում 

ևս միջառարկայական թեստային քննության հանձնումը պարտադիր է: 

15. Մագիստրատուրայի շրջանավարտների առարկայական քննություն-

ների վերջնական գնահատականը ձևավորվում է համակարգչային ու բանավոր 

քննությունների գնահատականների թվաբանական միջինացումից: Արդյունքում 

ստացվող նիշն ամբողջացվում է: 
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16. Բանավոր առարկայական քննության անբավարար գնահատականի 

դեպքում նրա և թեստային քննության գնահատականի միջինացում չի կատարվում 

ու որպես վերջնական նշանակվում է բանավոր քննության բացասական նիշը:  

17. Բանավոր քննություն(ներ)ից անբավարար ստացած ուսանողները 

հաջորդ ուստարվա ապրիլ ամսից քննությանը նախապատրաստվելու նպատա-

կով կարող են հաճախել վճարովի հիմունքներով կազմակերպվող երկամսյա 

կամավոր դասընթացների: 

18. Ամփոփիչ քննությունների որևէ փուլին չներկայացած շրջանավարտը 

իր կարգավիճակով հավասարեցվում է այդ փուլում անբավարար ստացած 

շրջանավարտին: 

19. Ամփոփիչ քննությունների հարցաշարերը և մագիստրոսական թեզի 

թեմաները կազմում են մասնագիտական ամբիոնները, որոնք հաստատվում են 

ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների կողմից և համապատասխան 

ամբիոնների կողմից շրջանավարտներին է տրամադրվում ոչ ուշ, քան ամփոփիչ 

ատեստավորումից 3 ամիս առաջ: Համաձայն սահմանած կարգի՝ շրջանավարտի 

մագիստրոսական թեզի թեման որոշվում է 10 ամիս առաջ, և թեզի կատարման 

համար նշանակվում է ղեկավար: Ավարտական աշխատանքները ղեկավարի 

գրավոր կարծիքի առկայությամբ ենթակա են գրախոսման բուժական, բժշկական 

գիտական հաստատությունների համապատասխան փորձառու մասնագետների 

կողմից, որոնց կազմը ամբիոնի վարիչի ներկայացմամբ հաստատվում է ամբիոնի 

նիստում: Գրախոսման կարգը հաստատում է ֆակուլտետի խորհուրդը: 

20. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը (նախագահ, տեղա-

կալ(ներ) և անդամներ) կազմավորվում է յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով 

(ուսուցման բոլոր ձևերի համար): 

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահին համալսարանի 

ռեկտորի առաջարկությամբ նշանակում է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարը: Հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է բժշկության բնագավառի 

գործընկեր կազմակերպությունների, գերատեսչությունների, գիտական 

հիմնարկների մասնագետներից և գիտնականներից, ովքեր, որպես կանոն, 

Համալսարանի աշխատողներ չեն և երեք տարի անընդմեջ չեն եղել Համալսարանի 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ: 
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21. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերն արձանագրում է 

քարտուղարը, որը հանձնաժողովի անդամ չէ և նշանակվում է Համալսարանի 

ռեկտորի հրամանով: 

22. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատում է 

Համալսարանի ռեկտորը՝ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները սկսելուց 

առնվազն 10 օր առաջ: 

23. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարող է կազմված լինել 

առարկայական քննական հանձնաժողովներից` յուրաքանչյուր ամփոփիչ 

քննության և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության համար: Առարկայական 

քննական հանձնաժողովների կազմը հաստատում է ռեկտորը:  

24. Ամփոփիչ ատեստավորման, ինչպես նաև առարկայական քննական 

հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են Համալսարանի ռեկտորը և/կամ 

ուսումնական կամ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանը կամ նրա տեղակալը, ամբիոնների 

վարիչները, պրոֆեսորադասախոսական կազմից աշխատողներ, տվյալ ոլորտի 

կազմակերպությունների, գիտական հաստատությունների, գերատեսչությունների 

և բուհերի մասնագետներ: 

Ամփոփիչ ատեստավորման և առարկայական քննական հանձնա-

ժողովների կազմի առնվազն 50 տոկոսը չպետք է լինի բժշկական համալսարանի 

աշխատող: 

Մասնագիտությունների առանձնահատկությունները հաշվի առնելով՝ 

Համալսարանի ռեկտորի գրավոր հիմնավորմամբ, ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի թույլտվությամբ հանձնաժողովի կազմը կարող է ձևավորվել այլ 

համամասնությամբ:   

25. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովն իր գործունեության 

ընթացքում ղեկավարվում է սույն կարգով, բարձրագույն բժշկական կրթության 

համապատասխան մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչով և 

դրանց հիման վրա հաստատության կողմից մշակված ուսումնամեթոդական 

փաստաթղթերով: 

26. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի գործառույթներն են` 
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1) շրջանավարտի պատրաստման մակարդակի համապատասխա-

նության ստուգումը բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական 

կրթական չափորոշիչների պահանջներին, 

2) ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներով շրջանավարտին 

որակավորում շնորհելու (կամ չշնորհելու) և նրան բարձրագույն կրթության 

համապատասխան դիպլոմ տալու (կամ չտալու) մասին որոշման կայացումը, 

3) տվյալ մասնագիտությամբ մասնագետների պատրաստման որակի 

հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումը և 

ներկայացումը: 

27. Յուրաքանչյուր ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

աշխատանքի ժամանակացույցը, համաձայնեցված հանձնաժողովի նախագահի 

հետ, ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ հաստատում է Համալսարանի 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը և ամփոփիչ քննություններից 

կամ ավարտական թեզերի պաշտպանությունից առնվազն 10 օր առաջ 

տեղեկացվում շրջանավարտներին: 

28. Դեկանի կարգադրությամբ և ռեկտորի հաստատմամբ ամփոփիչ 

ատեստավորման են թույլատրվում այն շրջանավարտները, ովքեր ավարտել են 

հիմնական մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցման լրիվ դասընթացը և 

հաջողությամբ հանձնել ուսումնական ծրագրով նախատեսված բոլոր 

քննություններն ու ստուգարքները` կուտակելով համապատասխան կրեդիտներ:  

29. Ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարերը կազմվում են պետական 

կրթական չափորոշիչների հիման վրա մշակված առարկայական ծրագրերին 

համապատասխան: 

30. Մինչև մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը կամ ամփոփիչ 

քննությունների սկսվելը քննական հանձնաժողովին ներկայացվող 

փաստաթղթերի ցանկը (համապատասխան հրամաններ, շրջանավարտների 

ուսումնառությանը վերաբերող ամփոփիչ տվյալներ, դիպլոմի ղեկավարի և 

գրախոսողի(ների) կարծիքներ և այլն) սահմանում է ռեկտորը: 

31. Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը և ամփոփիչ քննություն-

ներն անցկացվում են ընթացակարգային հետևյալ պահանջների համաձայն. 
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ա) մագիստրոսական թեզի բովանդակությունը ներկայացնելու համար 

յուրաքանչյուր շրջանավարտին տրվում է մինչև 20 րոպե ժամանակ: 

Մագիստրոսական թեզի բովանդակությունը ներկայացնելուց հետո 

հանձնաժողովի անդամներին շրջանավարտին հարցեր տալու և պատասխաններ 

ստանալու համար տրվում է 30 րոպե ժամանակ: 

բ) բանավոր քննություններին նախապատրաստվելու համար յուրաքան-

չյուր շրջանավարտին տրվում է առնվազն 20 րոպե ժամանակ:  

գ) հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաժամանակ լսում են միայն մեկ 

շրջանավարտի պատասխանը: 

դ)  ամփոփիչ քննական օրվա տևողությունը չպետք է գերազանցի 8 ժամը: 

ե) ամփոփիչ ատեստավորման ընթացքը արձանագրվում և ձայնագրվում է: 

Ձայնագրությունը պահվում է արդյունքները հրապարակելուց հետո 24 ժամ: 

32. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության և ամփոփիչ քննությունների 

արդյունքները գնահատվում են §գերազանց¦, §լավ¦, §բավարար¦, §անբավարար¦ 

գնահատականներով`համալսարանում ընդունված գնահատման սանդղակով և 

հայտարարվում նույն օրը`ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստի 

արձանագրությունը կազմելուց հետո` մեկ ժամվա ընթացքում:  

33. Ամփոփիչ քննության (քննությունների), մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանության դրական (§բավարար¦, §լավ¦, §գերազանց¦) արդյունքների 

հիման վրա, որոնք ձևակերպված են ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների արձանագրություններով, ամփոփիչ ատեստավորման հանձ-

նաժողովը կայացնում է որոշում՝ շրջանավարտին համապատասխան 

որակավորում շնորհելու և նրան բարձրագույն կրթության դիպլոմ տալու մասին: 

Բացասական (§անբավարար¦) արդյունքի դեպքում շրջանավարտին 

որակավորում չի շնորհվում և բարձրագույն կրթության դիպլոմ չի տրվում: 

34. Գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին 

որակական գնահատականի /ՄՈԳ/ հնարավոր առավելագույն արժեքի 90%-ը, իսկ 

մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում, ամփոփիչ ատեստա-

վորումները միայն §գերազանց¦ գնահատականով հանձնած շրջանավարտներին: 

35. Ամփոփիչ ատեստավորման և առարկայական քննական 

հանձնաժողովների որոշումներն ընդունվում են հանձնաժողովների փակ 
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նիստերում: Հանձնաժողովների բոլոր անդամներն յուրաքանչյուր ուսանողի 

գնահատականը նշանակում են իրենց հատկացրած նախնական անհատական 

տեղեկագրերում: Խմբի քննության ավարտին, քարտուղարը բոլոր անդամներից 

հավաքելով անհատական տեղեկագրերը, կատարում է գնահատականների 

միջինացում ու վերջնական տվյալները հանձնում նախագահին, ով 

հրապարակում է քննության վերջնական արդյունքները: 

36. Նախագահի բացակայության դեպքում Համալսարանի ռեկտորի 

ներկայացմամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով նշանակվում է 

փոխարինող:  

37. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության և ամփոփիչ քննությունների 

հանձնաժողովների բոլոր որոշումները քարտուղարի կողմից արձանագրվում են 

արձանագրությունների հատուկ մատյանում: Արձանագրությունները ստորա-

գրում են հանձնաժողովի նախագահը և նիստին մասնակցած անդամները: 

Արձանագրությունները պահվում են հաստատությունում (ձևերը կցվում են 1,2,3): 

Արձանագրության մեջ նշվում են մագիստրոսական թեզերի կամ ամփոփիչ քննու-

թյունների գնահատականները, ինչպես նաև տրված հարցերը, հատուկ 

կարծիքները և այլն: Արձանագրության մեջ նշվում է շնորհված որակավորումը, 

աստիճանը և Համալսարանն ավարտողի դիպլոմի տեսակը: 

38. Ամփոփիչ քննությունից §անբավարար¦ գնահատական ստանալը 

շրջանավարտին չի զրկում մյուս ամփոփիչ քննությունները հանձնելու կամ 

մագիստրոսական թեզը պաշտպանելու իրավունքից, ինչպես նաև 

մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունից §անբավարար¦ գնահատական 

ստանալը շրջանավարտին չի զրկում ամփոփիչ քննություններ հանձնելու 

իրավունքից: 

39. Ամփոփիչ ատեստավորումից §անբավարար¦ գնահատական ստացած 

շրջանավարտին իր ցանկությամբ տրվում է սահմանված ձևի ակադեմիական 

անվճար տեղեկանք, Համալսարանի ռեկտորին շրջանավարտի կամ նրա 

լիազորված անձի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

40. Մագիստրոսական թեզը չպաշտպանած կամ ամփոփիչ քննությունները 

(որևէ փուլը) չհանձնած, §անբավարար¦ ստացած շրջանավարտին թույլատրվում 
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է վերահանձնել (կրկնել) մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունը կամ 

ամփոփիչ քննությունները հաջորդ ուստարվա ավարտին կամ հետագա 

տարիներին այն առարկաներից, որոնք նախատեսված են եղել նրա ավարտման 

տարում գործող ուսումնական պլանով: Մագիստրոսական թեզի վերահանձման 

դեպքում շրջանավարտը կցվում է համապատասխան ամբիոնին և ստանում թեզի 

նոր թեմա: Շրջանավարտն ամփոփիչ քննություններ վերահանձնում է միայն այն 

առարկաներից, որոնց քննությանը չի ներկայացել կամ ստացել է  §անբավարար¦ 

գնահատական: 

41. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի հաշվետվությունը /ձև 4/ 

հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ քննարկվում է ֆակուլտետային 

խորհրդում: Մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման 

ուղղությամբ արված առաջարկությունների հետ հաշվետվությունը ամփոփիչ 

ատեստավորման ավարտից հետո երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացվում է ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարություն: Հաշվետվության պատճենը պահվում 

է բուհում: 

42. Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքի բողոքարկման ընթացակար-

գային պահանջները. 

 ա) շրջանավարտը ամփոփիչ ատեստավորման կամ մագիստրոսական 

թեզի գնահատականի բողոքարկումը կարող է ներկայացնել ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովի կամ առարկայական հանձնաժողովի 

նախագահին արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում: 

 բ) գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի 

քննարկումը կազմակերպվում է նույն օրը: 

 գ) գրավոր բողոքի քննարկմանը մասնակցում են Համալսարանի վարչական 

անձնակազմի, տվյալ հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող աշխատողը և 

Համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի ներկայացուցիչը, որոնց 

թեկնածությունները նախապես հաստատվում են ռեկտորի կողմից: 

 դ) շրջանավարտի ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրութ-

յունը: Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի 

անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է որոշում` 

- գնահատականը թողնել անփոփոխ, 
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- գնահատականը բարձրացնել: 

 ե) ընդունված որոշման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը 

ստորագրվում է հանձնաժողովի նախագահի, համալսարանի վարչական 

անձնակազմի, ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների և շրջանավարտի 

կողմից: Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում գրավոր 

ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է արձանագրությանը: 

 զ) գնահատականի փոփոխման դեպքում արձանագրությունների հատուկ 

մատյանում կատարվում է համապատասխան գրառում: 

 


